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Vallentunas lokala BRÅ – nyhetsbrev/ 
lägesrapport 

Vad är detta? 
Du läser nu den första utgåvan av nyhetsbrev från Vallentunas lokala 

brottsförebyggande råd. Den är tänkt att ges ut med oregelbundna mellanrum, när vi 

har något att berätta. Premiärnumret går också ut till dig som är kontaktombud i 

Grannsamverkan. 

Var med och namnge nyhetsbrevet! 
Har du förslag på vad nyhetsbrevet ska heta? Skicka ditt förslag till 

vabra@vallentuna.se . Ära, berömmelse och ett fint pris utlovas till det vinnande 

bidraget. 

Nuläget 

Genomförda möten 
Vi har under årets första månader genomfört fem olika möten med lokala aktörer och 

kommuninvånare. Syftet var att låta deltagarna ge sin syn på de lokala problemen 

samt att inventera möjliga resurser för det brottsförebyggande arbetet. Mötena hölls i 

Vallentuna, Karby/Brottby, Lindholmen och Kårsta. 

Som väntat var problemen av skiftande art men vissa frågor återkom vid flera 

tillfällen. Exempel på sådana frågor var 

• Klotter och annan skadegörelse 

• Trasig eller otillräcklig belysning 

• Bristande kontakt och förståelse över generationsgränserna 

Dessa och övriga mottagna synpunkter kommer att ingå i den pågående 

kartläggningen av situationen i kommunen. Kartläggningen, som ska bli vår 

utgångspunkt för det fortsatta arbetet, beräknas bli klar under augusti månad. 
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Pilotutbildning i lokalt brottsförebyggande arbete 
En bra draghjälp i arbetet har Vallentuna fått genom att vi, som enda kommun i 

Stockholms län, blivit antagna att delta i en pilotutbildning om samverkan i lokalt 

brottsförebyggande arbete. 

Utbildningen, som till största delen hålls hos Polishögskolans enhet vid Umeå 

universitet, arrangeras för pröva form och innehåll i den blivande nationella 

utbildning som nu tas fram i samverkan mellan Rikspolisstyrelsen, 

Brottsförebyggande rådet och Sveriges kommuner och landsting. Vi har just avslutat 

det första av totalt fyra tänkta utbildningstillfällen. Utbildningen beräknas pågå till 

våren 2012 och omfattar 13 deltagande kommuner med tillhörande polismyndigheter. 

Efter att ha avverkat det första steget kan vi konstatera att utbildningen i sig och 

kontakterna med övriga deltagare har varit mycket givande och gett nya tankar, 

insikter och perspektiv som vi tror kan vara mycket användbara lärdomar i vårt 

fortsatta arbete på hemmaplan. 

Satsning mot klotter 
Vallentuna medverkar sedan några år tillbaka i ett samverkansprojekt som går under 

namnet Rent och snyggt utmed Roslagsbanan.  Projektet syftar som namnet 

indikerar till att minimera klotter och annan skadegörelse i anslutning till den 

spårbundna kollektivtrafiken. Deltagande är representanter från Danderyds, Täby, 

Österåkers och Vallentunas kommuner. Dessutom finns representanter från SL, 

Roslagståg och polisen med i gruppen. 

Under perioden 20 maj – 20 juni kommer vi att ha särskilt fokus på två utvalda 

tågstationer i varje kommun. I vår kommun har Vallentuna station och Kragstalunds 

station valts ut. Under perioden är avsikten att vi med ännu större kraft ska satsa på 

att: 

1. Upptäcka nytt klotter på stationen och i dess närområde (kringliggande 
fastigheter) 

2. Dokumentera och polisanmäla klotter i enlighet med vår fastställda 
klotterpolicy 

3. Snabbt sanera objekt som kommunen ansvarar för 

4. Informera andra objekts- eller fastighetsägare om uppmärksammat klotter 
inom deras ansvarsområde. 
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Alla som hittar klotter i offentlig miljö, oavsett om det är på de nu aktuella stationerna 

eller på annan plats, är välkomna att rapportera detta till kommunens Klottercentral. 

Enklast gör man detta per e-post, gärna med en bifogad bild, till 

klotter@vallentuna.se eller till centralens dygnet runt-telefon 587 855 70. 

Sommaren 2011 

Så här jobbar polis och fältare under sommaren 
Vi närmar oss med stormsteg nu den trevliga tid då semesterledigheter ska påbörjas.  

Alla kommer dock förstås inte att vara lediga samtidigt och för både närpolisen och 

kommunens fältgrupp gäller att aktiviteter kommer att pågå under hela sommaren. 

Arbetet är som vanligt inriktat på förebyggande och uppsökande verksamhet, främst 

mot ungdomar. En hel del av ungdomsverksamheten kommer att ske på, eller utgå 

från, Kvarnbadet.  Fältgruppen kommer i vanlig ordning att röra sig över hela 

kommunen, anpassat till var behoven finns. 

Polisen tipsar – tänk som en tjuv! 

Semestertid är tyvärr också högsäsong för bostadsinbrott. En av orsakerna till att vi i 

Vallentuna ändå de senaste åren kunnat notera en glädjande minskning av antalet 

inbrott är det framgångsrika arbete som ni Grannsamverkare bedrivit. Grattis till det! 

Som ni vet finns det antal bra råd att ta till nu under sommaren när allt fler 

bostadsområden börjar bli allt mindre befolkade. 

• Var allmänt vaksam på okända personer och fordon i ditt bostadsområde. 

• Tala om för dina grannar när du kommer att vara bortrest. 

• Lämna inte trädgårdsredskap utomhus och lås fast eventuella stegar så de 

inte kan flyttas. 

• Annonsera inte i onödan att huset står tomt. Tänk på att inte skriva på sociala 

medier (Facebook, Twitter med flera) att du är bortrest och prata inte heller 

in på din telefonsvarare att ingen är hemma. Vidarekoppla gärna telefonen i 

stället. 

• Försök på olika sätt att få din bortresta grannes hus att se bebott ut, till 

exempel genom att tömma postlådan, slänga skräp i soptunnan, parkera bilen 

på uppfarten och ibland hänga tvätt på gården. 

• Tipsa polisen på 114 14 om du ser något skumt och ring 112 vid pågående 

brott. 
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Höstens aktiviteter 
Notera torsdagen den 1 september i din kalender. Klockan 19.00 tar vi ny sats inför 

höstens brottsförebyggande arbete. Vi kommer att hålla till i Bällstarummet i 

Kommunalhuset. Mer information kommer! 

Håll dig uppdaterad – kolla webben! 
Självklart hittar du alltid senaste nytt om vårt lokala förebyggande arbete på 

www.vallentuna.se  

Vi vill veta vad du tycker! 
Har du tankar, idéer och förslag om hur vi bäst går vidare i vårt lokala arbete? Hör av 

dig till någon av oss eller skicka ett mejl till vår nya adress vabra@vallentuna.se  

 

Med önskan om en skön och trygg sommar! 

Hans Larsson  Sofia Linder            Staffan Gröndahl 

närpolischef  barn- och ungdomssamordnare              säkerhetssamordnare 

Vallentuna närpolisområde Vallentuna kommun             Vallentuna kommun 

Hans-J.Larsson@polisen.se Sofia.Linder@vallentuna.se                                           Staffan.Grondahl@vallentuna.se 
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